
 

 
 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA  

 

SPRENDIMAS 

DĖL UAB „PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS“  

LICENCIJOS NR. T428  SĄLYGŲ PAKEITIMO 

 
2013 m. sausio 16 d. Nr. KS - 17 

Vilnius 
 

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – Komisija), išnagrinėjusi UAB „Penkių 
kontinentų komunikacijų centras“ 2012-12-20 prašymą Nr. S-283, n u s t a t ė: 

Pagal UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ licencijos Nr. T428 1 dalies 
sąlygas UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ privalo transliuoti televizijos 
programą „Penki TV“ laidiniais plačiajuosčio ryšio tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra 
programų transliavimas ir (ar) retransliavimas, Vilniaus mieste ir pagal licencijos 9 dalies 
sąlygas UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ privalo transliuoti žinių ne mažiau 
kaip 2 val. 30 min. per savaitę, informacinių, aktualijų laidų ne mažiau kaip 15 val. per 
savaitę, publicistinių laidų ne mažiau kaip 4 val. per savaitę, animacinių filmų ne mažiau kaip 
4 val. 30 min. per savaitę, muzikos ne mažiau kaip 6 val. per savaitę, laidų tautinėms 
mažumoms ne mažiau kaip 2 val. per savaitę, pramoginių laidų, žaidimų, loterijų ne mažiau 
kaip 8 val. per savaitę ir iš viso transliuoti televizijos programą ne mažiau kaip 42 val. per 
savaitę. 

UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ prašo leisti be sąlyginės prieigos 
transliuoti televizijos programą „Penki TV“ interneto svetainėje adresu http://www.penki.tv 
bei prašo pakeisti licencijos Nr. T428 9 dalyje nustatytą transliuojamos televizijos programos 
sandarą ir turinį ir leisti transliuoti žinių ne mažiau kaip 7 val. per savaitę, informacinių, 
aktualijų laidų ne mažiau kaip 5 val. 30 min. per savaitę, kultūros, meno laidų ne mažiau kaip 
4 val. per savaitę, švietimo mokslo laidų ne mažiau kaip 5 val. per savaitę, socialinių projektų 
ne mažiau kaip 3 val. per savaitę, animacinių filmų ne mažiau kaip 7 val.  per savaitę, 
muzikos ne mažiau kaip 17 val. per savaitę, laidų tautinėms mažumoms ne mažiau kaip 3 val. 
30 min. per savaitę ir iš viso transliuoti televizijos programą ne mažiau kaip 52 val. per 
savaitę. 
 
  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (Žin., 1996, 
Nr.71-1706; 2000, Nr. 75-2272; 2006, Nr. 82-3254) 48 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Komisija 
n u s p r e n d ž i a : 

Tenkinti UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ prašymą ir pakeisti UAB 
„Penkių kontinentų komunikacijų centras“ (kodas 124604266) licenciją Nr. T428 taip: 

1. Pakeisti licencijos 1 dalį ir šią dalį išdėstyti taip: 
„1. Ši transliavimo licencija (toliau – Licencija) suteikia teisę UAB „Penkių 

kontinentų komunikacijų centras“, kodas 124604266 (toliau - Licencijos turėtojas) transliuoti 
televizijos programą interneto svetainėje adresu http://www.penki.tv (plačiajuosčio ryšio 
tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra radijo ir (ar) televizijos programų ir (ar) programų 
transliavimas ir (ar) retransliavimas).“. 

2. Pakeisti licencijos 7 dalį ir šią dalį išdėstyti taip: 
„7. Televizijos programa turi būti transliuojama nenaudojant sąlyginės prieigos.“. 
3. Pakeisti licencijos 9 dalį ir šią dalį išdėstyti taip: 

 

 “9. Licencijos turėtojo transliuojamos televizijos programos sandara ir turinys: 
 



                                                                                                                               
                                                                                                                   Trukmė 

 
  ne mažiau kaip val. 

min. per savaitę 
Programą  Žinios 7 val. 
sudarantys garso Informacinės, aktualijų laidos 5 val. 30 min. 
ir vaizdo kūriniai Sportas  
 Publicistinės laidos  
 Kultūros, meno laidos 4 val 
 Švietimo, mokslo laidos 5 val. 
 Mokomosios laidos  
 Socialiniai projektai 3 val. 
 Laidos vaikams  
 Vaidybiniai filmai  
 Dokumentiniai filmai  
 Animaciniai filmai 7 val 
 Serialai  
 Muzika 17 val. 
 Religinės laidos  
 Laidos tautinėms mažumoms 3 val. 30 min. 
 Pramoginės laidos, žaidimai, loterijos  
  
  ne mažiau kaip val. 

min. per savaitę 
                                            Programos trukmė 52 val. 

 
Šis sprendimas per 30 dienų nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus 

apygardos administraciniam teismui. 
 
 

 
 

PIRMININKAS      PAULIUS SUBAČIUS 
 
 
 


